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Capitolul 1  
 

 
1. Și a fost, după [ce a fost] să fie robit Israilul 

și Ierusalimul să fie pustiit, [că] a șezut Ieremias 
plângând și a plâns plângerea aceasta pentru Ierusa- 
lim și a zis: „Cum a șezut singură cetatea cea înmul- 
țită de popoare? A fost făcută ca văduva înmulțită 
în[tru] neamuri. Stăpânind în[tru] țări, a fost făcută 
spre bir [φόρον].  

2. Plângând [κλαίουσα], a plâns în noapte 
[ἔκλαυσεν ἐν νυκτί] și lacrimile ei [erau] pe obrajii 
ei [καὶ τὰ δάκρυα αὐτῆς ἐπὶ τῶν σιαγόνων αὐτῆς]. Și 
nu este cel care o mângâie pe ea din toți cei care o 
iubesc pe ea. Toți cei care o iubesc pe ea s-au lepă- 
dat de ea [și] i s-au făcut ei întru vrăjmași.  

3. A fost înstrăinată Iudea de smerenia sa [με- 
τῳκίσθη ἡ Ιουδαία ἀπὸ ταπεινώσεως αὐτῆς] și de 
mulțimea robiei sale. A șezut în[tre] neamuri, nu a 
aflat odihnă [οὐχ εὗρεν ἀνάπαυσιν]. Toți cei care o 
gonesc pe ea, au prins-o pe ea în mijlocul celor care 
sunt necăjiți.  

4. Căile Sionului plâng, pentru [că] nefiind [nu 
sunt] cei care vin la praznic. Toate porțile sale au 
fost nimicite, preoții săi suspină adânc, fecioarele 
sale ducându-se [de la ea] și aceasta amărându-se 
în[tru] sine.  

5. S-au făcut, cei care o necăjesc pe ea, întru 
cap2 [al său], iar vrăjmașii săi bine-sporeau, că[ci] 
Domnul a smerit-o pe ea în[tru] mulțimea neevla- 
viilor sale [ὅτι Κύριος ἐταπείνωσεν αὐτὴν ἐπὶ τὸ πλῆ- 
θος τῶν ἀσεβειῶν αὐτῆς]. Pruncii săi au fost duși 
în[tru] robie către fața necăjind.  

 
2 Cap al ei, conducători ai ei.  
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6. Și a fost ridicată de la fiica Sionului toată 
bunăcuviința sa. Făcutu-s-au stăpânitorii săi ca ber- 
becii, neaflând pășune, și mergeau, ne[fiind] în[tru] 
putere, către fața prigonind.     

7. Și-a adus aminte Ierusalimul de zilele sme- 
ririi sale și ale scârbelor sale [καὶ ἀπωσμῶν3 αὐτῆς], 
de toate poftele sale, câte era[u] [au fost începând] 
din zilele cele vechi [ὅσα ἦν ἐξ ἡμερῶν ἀρχαίων], 
[atunci] când [a fost] să cadă poporul său întru mâi- 
nile [celui] necăjind, și nu era cel care îi ajută ei. Cei 
care au văzut-o, vrăjmașii ei, au râs la surghiunirea 
ei.  

8. Păcat a păcătui Ierusalimul [ἁμαρτίαν ἥμαρ- 
τεν Ιερουσαλημ], pentru aceea întru val a fost [διὰ 
τοῦτο εἰς σάλον ἐγένετο]4. Toți cei care o slăvesc [o 
slăveau] pe ea, au smerit-o pe ea, pentru că au văzut 
rușinarea ei. Și, într-adevăr, ea [este] suspinând și a 
fost întoarsă înapoi.  

9. Necurăția ei [este] la picioarele ei [ἀκαθαρ- 
σία αὐτῆς πρὸς ποδῶν αὐτῆς], [căci] nu și-a adus 
aminte de cele din urmă ale sale [οὐκ ἐμνήσθη ἔσχα- 
τα αὐτῆς]. Și le-a coborât pe cele prea înalte [și] nu 
este [acum] cel care o mângâie pe ea. Vezi [ἰδέ], 
Doamne [Κύριε], smerenia mea [τὴν ταπείνωσίν 
μου], că[ci] a fost mărit [s-a mărit] vrăjmașul [ὅτι 
ἐμεγαλύνθη ἐχθρός][meu]!  

10. Mâna lui a întins-o cel necăjind pe[ste] toa- 
te poftele ei. Căci a văzut neamurile care au intrat 
întru sfințirea ei5, [despre] care ai poruncit: «Să nu 
intre acestea întru adunarea ta!».  

 
3 Această formă de G. pl. e unică în LXX.  
4 Se referă la valul mării văzut metaforic. La valul 

necazului venit peste ea.  
5 Se referă la faptul de a intra în templul din Ieru- 

salim.  
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11. Tot poporul ei [este] suspinând, căutând 
pâine. Au dat poftele ei spre mâncare [ἔδωκαν τὰ 
ἐπιθυμήματα αὐτῆς ἐν βρώσει], [ca] să întoarcă su- 
fletul [τοῦ ἐπιστρέψαι ψυχήν][său]. Vezi, Doamne, 
și privește, că[ci] am făcut-o necinstită!  

12. Toți cei care merg[eți] pe lângă cale [și] nu 
[merg] cu voi, întoarceți-vă și vedeți dacă este du- 
rere ca durerea mea, care [mi-]a fost făcută [mie], 
care a fost vestită în[tru] mie [φθεγξάμενος ἐν ἐμοὶ] 
[mine]! [Căci] m-a smerit pe mine Domnul în ziua 
urgiei mâniei Sale [ἐταπείνωσέν με Κύριος ἐν ἡμέρᾳ 
ὀργῆς θυμοῦ Αὐτοῦ].  

13. Dintru înălțimea Sa a trimis focul6 [ἐξ 
ὕψους Αὐτοῦ ἀπέστειλεν πῦρ], în oasele mele l-a co- 
borât pe el [ἐν τοῖς ὀστέοις μου κατήγαγεν αὐτό]. A 
întins plasă picioarelor mele, m-a întors pe mine 
spre cele dindărăt, mi-a dat mie [să fiu] pierit, toată 
ziua suferind [ὅλην τὴν ἡμέραν ὀδυνωμένην]. 

14. A fost priveghind la neevlaviile mele [ἐγρη- 
γορήθη ἐπὶ τὰ ἀσεβήματά μου]. Cu mâinile mele au 
fost împletite [și] s-au suit pe[ste] gâtul meu. [Și] a 
slăbit tăria mea, că[ci] Domnul a dat în mâinile me- 
le dureri [ὅτι ἔδωκεν Κύριος ἐν χερσίν μου ὀδύνας] 
[și] nu voi putea să stau [οὐ δυνήσομαι στῆναι][îm- 
potriva lor].     

15. Domnul i-a scos pe toți cei tari ai mei din 
mijlocul meu [ἐξῆρεν πάντας τοὺς ἰσχυρούς μου ὁ 
Κύριος ἐκ μέσου μου], a chemat asupra mea vreme 
[ca] să-i zdrobească pe cei aleși ai mei [ἐκάλεσεν ἐπ᾽ 
ἐμὲ καιρὸν τοῦ συντρῖψαι ἐκλεκτούς μου]. Domnul 
a călcat7 teascul fecioarei [ληνὸν ἐπάτησεν Κύριος 
παρθένῳ], al fiicei lui Iudas [și], din cauza acestora, 
eu plâng.  

 
6 Se referă la slava lui Dumnezeu.  
7 El a călcat în picioare strugurii din teascul ei.  
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16. Ochiul meu a coborât apă [ὁ ὀφθαλμός μου 
κατήγαγεν ὕδωρ]8, că[ci] a fost îndepărtat [S-a înde- 
părtat] de mine Cel care mă mângâie pe mine [ὅτι 
ἐμακρύνθη ἀπ᾽ ἐμοῦ ὁ παρακαλῶν με], Cel care în- 
toarce sufletul meu [ὁ ἐπιστρέφων ψυχήν μου]9. Fă- 
cutu-s-au fiii mei pieriți, că[ci] a fost întărit [s-a 
întărit] vrăjmașul [ὅτι ἐκραταιώθη ὁ ἐχθρός].  

17. A întins Sionul [Σιών] mâna sa [și] nu este 
cel care o mângâie pe ea. Domnul i-a poruncit lui 
Iacov, [iar] împrejurul său [sunt] cei care îl necăjesc 
pe el. A fost făcut Ierusalimul spre a ședea în mijlo- 
cul lor.  

18. Drept este Domnul, că[ci] gura Sa am amă- 
rât-o [ὅτι τὸ στόμα Αὐτοῦ παρεπίκρανα]. Așadar, 
auziți toate popoarele și vedeți durerea mea! [Căci] 
fecioarele mele și tinerii mei au fost duși în[tru] 
robie.  

19. I-am chemat pe cei iubiți ai mei, iar ei m-
au înșelat pe mine. Preoții mei și cei mai bătrâni ai 
mei în cetate au sfârșit. Că[ci] au căutat mâncarea 
lor, pentru ca să întoarcă sufletele lor10, și nu au 
aflat.  

20. Vezi, Doamne, că am fost necăjit! Pânte- 
cele meu a fost tulburat și inima mea a fost întoarsă 
în[tru] mine [καὶ ἡ καρδία μου ἐστράφη ἐν ἐμοι], 
că[ci] amărându-mă am amărât [ὅτι παραπικραί- 
νουσα παρεπίκρανα]. Sabia [cea] din afară m-a făcut 
pe mine fără de fii [ἔξωθεν ἠτέκνωσέν με μάχαιρα], 
precum moartea în casă [ὥσπερ θάνατος ἐν οἴκῳ].  

21. Așadar, auziți că eu suspin [și] nu este cel 
care mă mângâie pe mine! Toți vrăjmașii mei au 
auzit cele rele ale mele și au fost bucurați [s-au bu- 

 
8 Ochii mei au plâns.  
9 Cel care întoarce sufletul meu la calea Sa.  
10 La viață. Pentru ca să nu moară.  
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curat], că[ci] Tu ai făcut [aceasta]. Ai adus asupra 
[mea] zi [ἐπήγαγες ἡμέραν], ai chemat vreme [ἐκά- 
λεσας καιρόν] și mi s-au făcut asemenea [lucruri] 
mie [καὶ ἐγένοντο ὅμοιοι ἐμοι].  

22. Să intre toată răutatea lor către fața Ta [εἰ- 
σέλθοι πᾶσα ἡ κακία αὐτῶν κατὰ πρόσωπόν Σου] și 
adună-le lor [în] ce fel au făcut culegere despre toa- 
te păcatele mele [καὶ ἐπιφύλλισον αὐτοῖς ὃν τρό- 
πον ἐποίησαν ἐπιφυλλίδα περὶ πάντων τῶν ἁμαρτη- 
μάτων μου], că[ci] multe [sunt] suspinele mele, iar 
inima mea a fost mâhnită!  
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Capitolul 2  
 
 

1. Cum a întunecat-o Domnul, în[tru] urgia Sa, 
pe fiica Sionului? A aruncat din cer, spre pământ, 
închipuirea [δόξασμα][de sine] a lui Israil și nu Și-a 
adus aminte de scăunelul picioarelor Sale în ziua ur- 
giei Sale [καὶ οὐκ ἐμνήσθη ὑποποδίου ποδῶν Αὐτοῦ 
ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς Αὐτοῦ].  

2. Le-a înecat Domnul [și] nu le-a cruțat pe 
toate cele frumoase ale lui Iacov, a dărâmat în[tru] 
mânia Sa fortărețele fiicei Iudasului. A lipit-o întru 
[de] pământ [și i-]a spurcat pe împăratul ei și pe stă- 
pânitorii ei.  

3. A sfărâmat în[tru] urgia mâniei Sale tot cor- 
nul lui Israil, a întors înapoi dreapta Sa de la fața 
vrăjmașului și a aprins în Iacov ca focul văpaia [καὶ 
ἀνῆψεν ἐν Ιακωβ ὡς πῦρ φλόγα] și le-a mistuit pe 
toate cele dimprejur [καὶ κατέφαγεν πάντα τὰ κύ- 
κλῳ]. 

4. A întins arcul Său ca vrăjmașul [ἐνέτεινεν 
τόξον Αὐτοῦ ὡς ἐχθρός], Și-a întărit dreapta Sa ca 
potrivnicul [ἐστερέωσεν δεξιὰν Αὐτοῦ ὡς ὑπεναν- 
τίος] și a omorât toate poftele ochilor mei în cortul 
fiicei Sionului [καὶ ἀπέκτεινεν πάντα τὰ ἐπιθυμή- 
ματα ὀφθαλμῶν μου ἐν σκηνῇ θυγατρὸς Σιων], [căci] 
a vărsat ca focul mânia Sa [ἐξέχεεν ὡς πῦρ τὸν θυμὸν 
Αὐτοῦ].  

5. A fost făcut [Făcutu-S-a] Domnul ca vrăjma- 
șul, l-a înecat pe Israil, a înecat toate bărcile [τὰς 
βάρεις]11 sale, a nimicit cu totul fortărețele sale și a 

 
11 Bărci cu fundul plat, cf. LSJ Lexicon (Abridged), 

7.976, apud BW 10.  
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înmulțit [durerile] fiicei Iudasului, smerind-o [pe 
ea], și [aceasta] a fost smerită.   

6. Și a întins ca via cortul său, a nimicit cu totul 
praznicul său, Domnul a uitat ce a făcut în Sion de 
praznic și de sabat [ἐπελάθετο Κύριος ὃ ἐποίησεν ἐν 
Σιων ἑορτῆς καὶ σαββάτου] și a întărâtat [καὶ παρώ- 
ξυνεν], [cu] indignarea urgiei Sale [ἐμβριμήματι ὀρ- 
γῆς Αὐτοῦ], pe împărat și pe preot și pe stăpânitor 
[βασιλέα καὶ ἱερέα καὶ ἄρχοντα].   

7. A lepădat Domnul jertfelnicul Său [ἀπώ- 
σατο Κύριος θυσιαστήριον Αὐτοῦ], a scuturat sfințe- 
nia Sa [ἀπετίναξεν ἁγίασμα Αὐτοῦ], a zdrobit cu 
mâna vrăjmașului peretele bărcilor sale [și] glas au 
dat în[tru] casa Domnului ca în ziua praznicului.  

8. Și Domnul S-a întors [ca] să nimicească cu 
totul zidul fiicei Sionului, a întins măsura și [nu] Și-
a întors mâna Sa de la călcarea în picioare. Și a plâns 
cea de dinaintea zidului, iar zidul a slăbit deodată.  

9. Au fost înfipte întru pământ porțile sale, 
a[u] pierit și a[u] fost zdrobite zăvoarele sale, pe îm- 
păratul său și pe stăpânitorii săi [i-au robit] în[tre] 
neamuri, [iar acum] nu [mai] este legea și profeții12 
săi nu au văzut vedere de la Domnul [καί γε προφῆ- 
ται αὐτῆς οὐκ εἶδον ὅρασιν παρὰ Κυρίου].  

10. Au șezut întru [pe] pământ, au tăcut cei mai 
bătrâni ai fiicei Sionului, și-au pus țărână pe capul 
lor [ἀνεβίβασαν χοῦν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῶν], s-au 
încins cu pânze de saci [περιεζώσαντο σάκκους], au 
coborât întru pământ întâi-mergătorii fecioarelor 
din Ierusalim [κατήγαγον εἰς γῆν ἀρχηγοὺς παρθέ-
νους ἐν Ιερουσαλημ].  

11. Au sfârșit în[tru] lacrimi ochii mei, a fost 
tulburată inima mea, a fost vărsată spre pământ 
slava mea, asupra pieririi fiicei poporului meu, când 

 
12 Se referă la profeții falși.  
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[era] să se sfârșească pruncul și [cei] sugând în cele 
largi ale cetății.  

12. [Iar] maicilor lor le-au zis: «Unde [este] 
grâul și vinul?», când [a fost] a slăbi ei ca răniții în 
cele largi ale cetății, când [a fost] să verse sufletele 
lor spre sânul maicilor lor [ἐν τῷ ἐκχεῖσθαι ψυχὰς 
αὐτῶν εἰς κόλπον μητέρων αὐτῶν]13.  

13. Ce îți voi mărturisi ție sau ce îți voi asemăna 
ție, fiico a Ierusalimului? Cine te va mântuie pe tine 
sau [cine] te va mângâia pe tine fecioară, fiico a Sio- 
nului, că[ci] a fost mărit potirul zdrobirii tale [ἐμε- 
γαλύνθη ποτήριον συντριβῆς σου]? Cine te va vinde- 
ca pe tine?  

14. Profeții tăi14 ți-au văzut ție pe cele deșarte 
și nebunie [προφῆταί σου εἴδοσάν σοι μάταια καὶ 
ἀφροσύνην] și nu au descoperit împotriva nedrep- 
tății tale [καὶ οὐκ ἀπεκάλυψαν ἐπὶ τὴν ἀδικίαν σου], 
[pentru ca] să se întoarcă robia ta, și [astfel] ți-au 
văzut ție câștigurile cele deșarte și surghiunurile.  

15. Au plesnit împotriva ta [cu] mâinile [lor] 
toți cei care merg pe cale, au șuierat și clătinat capul 
lor împotriva fiicei Ierusalimului[, iar aceștia vor fi 
cei] care vor zice: «Cu adevărat, [oare] aceasta [este] 
cetatea, cununa slavei, veselia a tot pământul?». 

16. Toți vrăjmașii tăi au deschis împotriva ta 
gura lor, au șuierat și au scrâșnit [din] dinți [și] au 
zis: «[Abia] o înghițeam pe ea, dar aceasta [este] 
ziua pe care o așteptam. [Acum] am aflat-o pe ea, 
am văzut-o [pe aceasta]». 

17. Domnul le-a făcut pe [cele pe] care a fost 
gândind [ἐποίησεν Κύριος ἃ ἐνεθυμήθη][le-a gân- 
dit], a împlinit cuvintele Sale pe care le-a poruncit 
din zilele cele vechi, a dărâmat și nu a cruțat. Și a 

 
13 Când a fost să-i omoare la sânul maicilor lor.  
14 Profeții tăi cei mincinoși.  
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veselit împotriva ta pe vrăjmaș, [căci] a înălțat cor- 
nul [cel] necăjindu-te pe tine.    

18. [Dar] a strigat inima lor către Domnul: 
«Ziduri ale Sionului, ziua și noaptea coborâți ca pâ- 
raiele lacrimi!». [Și] nu o să-ți dea odihnă ție și nici 
să tacă, fiico, ochiul tău.  

19. Ridică-te [ἀνάστα], bucură-te în noapte în- 
tru începuturile străjii tale [ἀγαλλίασαι ἐν νυκτὶ εἰς 
ἀρχὰς φυλακῆς σου]! Varsă ca apa inima ta înaintea 
feței Domnului [ἔκχεον ὡς ὕδωρ καρδίαν σου ἀπέ- 
ναντι προσώπου Κυρίου]! Ridică către El mâinile 
tale [ἆρον πρὸς Αὐτὸν χεῖράς σου] pentru sufletul 
celor prunci ai tăi, al celor care slăbesc de foame la 
începutul tuturor ieșirilor [περὶ ψυχῆς νηπίων σου 
τῶν ἐκλυομένων λιμῷ ἐπ᾽ ἀρχῆς πασῶν ἐξόδων]15 
[cetății]!  

20. Vezi, Doamne, și privește [la] cine ai adu- 
nat așa! Oare vor mânca femeile rodul pântecelui 
lor? Culegerea [nu] a făcut-o bucătarul? Vor fi omo- 
râți pruncii sugând [la] sâni? Vei omorî16 în sfințe- 
nia17 Domnului pe preot și pe Profet?  

21. Au fost adormiți spre ieșire18 copilașul și 
bătrânul [ἐκοιμήθησαν εἰς τὴν ἔξοδον παιδάριον καὶ 
πρεσβύτης]. Fecioarele mele și tinerii mei au fost 
duși în[tru] robie. Cu sabia și cu foametea ai omorât 
[ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ ἀπέκτεινας], [iar] în ziua ur- 
giei Tale ai fiert [și] nu ai cruțat [ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς Σου 
ἐμαγείρευσας19 οὐκ ἐφείσω].  

 
15 Pentru pruncii care cerșesc și mor de foame pe la 

ușile cetății.  
16 Întrebare a Sfântului Ieremias pentru Dumnezeu.  
17 În templul cel sfânt al Tău.  
18 Se referă la plecarea în robie, la ieșirea/ scoaterea 

lor din țară.  
19 Ai fiert precum bucătarul cărnurile.  
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22. Ai chemat ziua praznicului pribegiei mele 
[celei] dimprejur [ἐκάλεσεν ἡμέραν ἑορτῆς παροι- 
κίας μου κυκλόθεν]. Și nu au fost în ziua urgiei 
Domnului mântuindu-se și rămas [καὶ οὐκ ἐγένοντο 
ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς Κυρίου ἀνασῳζόμενος καὶ καταλε- 
λειμμένος], precum i-am stăpânit și i-am înmulțit 
pe toți vrăjmașii mei [ὡς ἐπεκράτησα καὶ ἐπλήθυνα 
ἐχθρούς μου πάντας].  
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Capitolul 3  
 
 

 
1. Eu [ἐγὼ], omul [ἀνὴρ], [sunt] cel care văd să- 

răcia în toiagul mâniei Sale asupra mea [ὁ βλέπων 
πτωχείαν ἐν ῥάβδῳ θυμοῦ Αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμέ].  

2. M-a luat pe mine și m-a dus întru întuneric 
[παρέλαβέν με καὶ ἀπήγαγεν εἰς σκότος] și nu [la] 
lumină [καὶ οὐ φῶς],  

3. însă în[tru] mine a întors mâna Sa toată ziua 
[πλὴν ἐν ἐμοὶ ἐπέστρεψεν χεῖρα Αὐτοῦ ὅλην τὴν 
ἡμέραν].  

4. A învechit cărnurile mele și pielea mea, oa- 
sele mele le-a zdrobit.  

5. A zidit împotriva mea și a înconjurat capul 
meu și S-a ostenit [καὶ ἐμόχθησεν] 

6. în[tru] cele întunecate [ἐν σκοτεινοῖς][și] m-
a așezat pe mine ca cei morți ai veacului [ἐκάθισέν 
με ὡς νεκροὺς αἰῶνος].  

7. A zidit împotriva mea și nu voi ieși, a îngre- 
uiat arama mea.  

8. Și [eu] voi striga și voi țipa, [căci] a astupat 
rugăciunea mea [ἀπέφραξεν προσευχήν μου].  

9. A zidit căile mele, [le-]a astupat [pe ele, iar] 
cărările mele le-a tulburat.  

10. Ursul pândind îmi [este] Acesta mie [ἄρκος 
ἐνεδρεύουσα Αὐτός μοι], leul în[tru] cele ascunse 
[λέων ἐν κρυφαίοις].  

11. L-a gonit pe cel care s-a depărtat și m-a oprit 
pe mine, [căci] m-a pus pe mine nimicit.  

12. A întins arcul Său [ἐνέτεινεν τόξον Αὐτοῦ] și 
m-a făcut stâlp pe mine ca ținta pentru săgeată [καὶ 
ἐστήλωσέν με ὡς σκοπὸν εἰς βέλος].  
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13. A adus în[tru] rinichii mei ruginile tolbei 
Sale [εἰσήγαγεν τοῖς νεφροῖς μου ἰοὺς φαρέτρας Αὐ- 
τοῦ]. 

14. Am fost făcut râsul20 la tot poporul meu 
[ἐγενήθην γέλως παντὶ λαῷ μου], psalmul lor [pen- 
tru] toată ziua.  

15. M-a săturat21 pe mine de amărăciune, m-a 
îmbătat pe mine de fiere.  

16. Și a scos [cu] piatra cea netedă dinții mei 
[καὶ ἐξέβαλεν ψήφῳ ὀδόντας μου] [și] m-a hrănit pe 
mine [cu] cenușă.  

17. Și a lepădat de la pace sufletul meu [și] le-
am uitat pe cele bune.  

18. Și am zis: «A pierit biruința mea și nădejdea 
mea de la Domnul». 

19. Adusu-mi-am aminte de sărăcia mea și de 
prigoana amărăciunii mele și a fierii mele.  

20. [El] va fi pomenit22 și va vorbi împotriva 
mea sufletul meu.  

21. Pe aceasta o voi rândui întru inima mea [și] 
pentru aceasta voi răbda. 

22.  
23. 
24. 
25. Bun [este] Domnul celor care Îl rabdă pe El, 

[cu] sufletul care Îl va căuta pe El. Bun [este]  
26. și va răbda și va liniști întru mântuirea 

Domnului [καὶ ἡσυχάσει εἰς τὸ σωτήριον Κυρίου]. 
27. Bun [este] omului, când are să ridice jugul 

din tinerețea sa [ὅταν ἄρῃ ζυγὸν ἐν νεότητι αὐτοῦ]23.  

 
20 Subiect de râs, o glumă pentru toți.  
21 Cu referire la Dumnezeu.  
22 Tot cu referire la Dumnezeu.  
23 Când are să ridice jugul credinței de tânăr. Când de 

tânăr devine om credincios.  
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28. Va ședea de unul singur și va tăcea, că[ci] 
s-a ridicat asupra lui.  

29.  
30. Își va da obrazul celui care îl lovește pe el 

[δώσει τῷ παίοντι αὐτὸν σιαγόνα][și] va fi umplut de 
ocări [χορτασθήσεται ὀνειδισμῶν]24.  

31. Că[ci] nu întru veac îl va lepăda Domnul.  
32. Că[ci] Cel care l-a smerit, [Acela] Se va mi- 

lostivi după mulțimea milei Sale [ὅτι ὁ ταπεινώσας, 
οἰκτιρήσει κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους Αὐτοῦ].  

33. Că[ci] nu a răspuns de la inima Sa și i-a 
smerit pe fiii omului,    

34. [ca] să smerească sub picioarele Sale pe toți 
cei legați ai pământului, 

35. [ca] să abată judecata omului înaintea feței 
Celui Preaînalt, 

36. [dar ca] să-l osândească pe om, când [este] 
a fi judecat el, Domnul nu a zis.   

37. Cine a zis așa și a fost făcut, Domnul nu a 
poruncit.  

38.  Din gura Celui Preaînalt nu vor ieși cele 
rele și cele bune [ἐκ στόματος Ὑψίστου οὐκ ἐξε- 
λεύσεται τὰ κακὰ καὶ τὸ ἀγαθόν].  

39. Ce va murmura omul trăind, omul pentru 
păcatul său? 

40.  A fost cercetată calea noastră și a fost în- 
cercată [ἐξηρευνήθη ἡ ὁδὸς ἡμῶν καὶ ἠτάσθη] și 
avem să ne întoarcem până la Domnul [καὶ ἐπιστρέ- 
ψωμεν ἕως Κυρίου].  

41. Să ne luăm inimile noastre în mâini către 
Cel Înalt din cer [ἀναλάβωμεν καρδίας ἡμῶν ἐπὶ 
χειρῶν πρὸς Ὑψηλὸν ἐν οὐρανῷ][, zicându-I Lui:] 

42. «Păcătuit-am, am fost neevlavioși și nu ai 
fost ispășitor [al nostru]». 

 
24 Profeție despre Patimile Domnului.  
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43. Ne-ai acoperit cu mânie și ne-ai alungat pe 
noi, ne-ai omorât [și] nu ne-ai cruțat. 

44. Acoperitu-Te-a norul Ție Însuți [pe Tine 
Însuți] pentru rugăciune [ἐπεσκέπασας νεφέλην Σε- 
αυτῷ εἵνεκεν προσευχῆς],  

45. [ca] să mă închizi pe mine și să fiu lepădat. 
[Și așa] ne-ai pus pe noi în mijlocul popoarelor,  

46. deschis-au împotriva noastră gura lor toți 
vrăjmașii noștri.  

47. Frica și mânia ni s-a[u] făcut nouă ridicarea 
și zdrobirea [noastră].  

48. Ochiul meu va coborî eliberările apelor 
[sale] asupra zdrobirii fiicei poporului meu.  

49. Ochiul meu a fost sorbit, iar [eu] nu voi 
tăcea, [pentru] a nu fi odihnă,  

50. până ce are să Se aplece și să vadă Domnul 
din cer [ἕως οὗ διακύψῃ καὶ ἴδῃ Κύριος ἐξ οὐρανοῦ].  

51. Ochiul meu se va aduna în sufletul meu de 
la toate fiicele cetății [ὁ ὀφθαλμός μου ἐπιφυλλιεῖ 
ἐπὶ τὴν ψυχήν μου παρὰ πάσας θυγατέρας πόλεως].  

52. Vânând, m-au vânat pe mine precum [este 
vânată] vrabia: fără motiv [δωρεάν].  

53. Omorât-au în groapă viața mea [ἐθανάτω- 
σαν ἐν λάκκῳ ζωήν μου] și au pus piatră asupra mea 
[καὶ ἐπέθηκαν λίθον ἐπ᾽ ἐμοι].  

54. A fost vărsată apa pe[ste] capul meu și am 
zis: «Am fost lepădat [ἀπῶσμαι]25».  

55. [Și] am chemat numele Tău, Doamne, din 
groapa cea foarte adâncă [ἐκ λάκκου κατωτάτου] 

56. [și] glasul meu l-ai auzit. [Așadar,] să nu 
ascunzi urechile Tale întru rugăciunea mea [μὴ κρύ- 
ψῃς τὰ ὦτά Σου εἰς τὴν δέησίν μου].   

57. [Căci] spre ajutorul meu Te-ai apropiat  

 
25 Cu sensul: Am fost lepădat de Dumnezeu.  
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în ziua [în] care Te-am chemat pe Tine și mi-
ai zis mie: «Nu te teme!».  

58. Judecat-ai [ἐδίκασας], Doamne [Κύριε], pe- 
depsele sufletului meu [τὰς δίκας τῆς ψυχῆς μου], 
răscumpărat-ai viața mea [ἐλυτρώσω τὴν ζωήν μου].  

59. Văzut-ai, Doamne, tulburările mele, jude- 
cat-ai judecata mea.  

60. Văzut-ai toată răzbunarea lor întru toate 
gândurilor lor în[tru] mine [εἶδες πᾶσαν τὴν ἐκδίκη- 
σιν αὐτῶν εἰς πάντας διαλογισμοὺς αὐτῶν ἐν ἐμοί]26.  

61. Auzit-ai ocara lor [ἤκουσας τὸν ὀνειδισμὸν 
αὐτῶν], toate gândurile lor împotriva mea [πάντας 
τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν κατ᾽ ἐμοῦ],   

62. buzele celor care se ridică împotriva mea și 
cugetele lor împotriva mea toată ziua [καὶ μελέτας 
αὐτῶν κατ᾽ ἐμοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν], 

63. scaunul lor și ridicarea lor. Privește în ochii 
lor [ἐπίβλεψον ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν]!  

64. Le vei da lor răsplătire, Doamne, după fap- 
tele mâinilor lor [κατὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν].  

65. Le vei da lor [pentru] apărarea inimii [ἀπο- 
δώσεις αὐτοῖς ὑπερασπισμὸν καρδίας], [pentru] os- 
teneala Ta le [vei da] lor [μόχθον Σου αὐτοῖς].  

66. Îi vei goni cu urgie și îi vei istovi pe ei dede- 
subtul cerului, Doamne.  

 
 
 
 
 
 

  

 
26 Toată răzbunarea demonilor în ființa mea prin gân- 

durile lor pe care le introduc în mine.  
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Capitolul 4  
 
 

 
1. Cum va fi înnegrit aurul? Va fi schimbat 

argintul cel bun? Vor fi revărsate pietrele cele sfinte 
peste începutul tuturor ieșirilor?  

2. Fiii Sionului, cei cinstiți, cei care au fost ridi- 
cați prin aur, cum au fost socotiți întru vasele cele 
de lut, [care sunt] lucrurile mâinilor olarului?  

3. Și balaurii și-au scos sânii [καί γε δράκοντες 
ἐξέδυσαν μαστούς] [și] au supt puii lor [ἐθήλασαν 
σκύμνοι αὐτῶν].  Fiicele poporului meu [sunt] spre 
nevindecare, precum vrabia în pustiu [ὡς στρουθίον 
ἐν ἐρήμῳ].  

4. A fost lipită de gâtul său, de sete, limba su- 
gând [celui care suge]. Pruncii au cerut pâine, [dar] 
nu le este lor cel care frânge.  

5.  Cei care mănâncă desfătări au fost nimiciți 
în[tru] ieșiri[,] iar cei care au fost alăptați peste grâ- 
ne au fost îmbrăcați [cu] băligare [οἱ τιθηνούμενοι 
ἐπὶ κόκκων περιεβάλοντο κοπρίας].  

6. Și a fost mărită fărădelegea fiicei poporului 
meu mai mult decât fărădelegea Sodomelor [Σοδο- 
μων], cea nimicită [cele nimicite] ca în grabă și nu 
s-au ostenit în[ru] ea [ele][cu] mâinile.  

7. Au fost curățiți nazireii ei mai mult decât 
zăpada [ἐκαθαριώθησαν ναζιραῖοι αὐτῆς ὑπὲρ χιό- 
να], s-au luminat mai mult decât laptele [ἔλαμψαν 
ὑπὲρ γάλα], au fost înroșite [a fost înroșită] cârpa lor 
mai mult decât pietrele safirului [ἐπυρρώθησαν 
ὑπὲρ λίθους σαπφείρου τὸ ἀπόσπασμα αὐτῶν].  

8. S-a întunecat mai mult decât funinginea 
chipul lor [ἐσκότασεν ὑπὲρ ἀσβόλην τὸ εἶδος αὐ- 
τῶν] [și] nu au fost cunoscuți în[tru] ieșiri. A fost 
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întărită pielea lor peste oasele lor, uscatu-s-au, fă- 
cutu-s-au ca lemnul [ἐγενήθησαν ὥσπερ ξύλον].  

9. [Mai] frumoși erau răniții de sabie decât ră- 
niții de foame [καλοὶ ἦσαν οἱ τραυματίαι ῥομφαίας 
ἢ οἱ τραυματίαι λιμοῦ]. Au fost duși împunși de la 
roadele câmpurilor. 

10. Mâinile femeilor celor milostive i-au fiert 
pe pruncii lor [χεῖρες γυναικῶν οἰκτιρμόνων ἥψησαν 
τὰ παιδία αὐτῶν], [căci aceștia] au fost făcuți spre 
mâncarea lor în[tru] zdrobirea fiicei poporului meu 
[ἐγενήθησαν εἰς βρῶσιν αὐταῖς ἐν τῷ συντρίμματι 
τῆς θυγατρὸς λαοῦ μου].  

11. A împlinit Domnul mânia Sa [συνετέλεσεν 
Κύριος θυμὸν Αὐτοῦ], a vărsat mânia urgiei Sale 
[ἐξέχεεν θυμὸν ὀργῆς Αὐτοῦ] și a aprins foc în Sion 
și a[u] fost mistuite temeliile sale.  

12. Nu au crezut împărații pământului, toți cei 
care locuiesc lumea [πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν 
οἰκουμένην], că va intra [vor intra] vrăjmașul și [cel] 
necăjind prin porțile Ierusalimului.  

13. [Și au intrat] din cauza păcatelor profeților 
săi27, ale nedreptăților preoților săi, ale celor care 
varsă sângele cel drept [αἷμα δίκαιον] în mijlocul 
său.   

14. Au fost clătinați privighetorii săi în[tru] 
ieșiri[le lor și] au fost spurcați cu sânge. [Iar] când 
aceștia [erau] neputând [să scape de sânge], [ei] și-
au atins veșmintele lor28.  

15. «Îndepărtați-vă de cele necurate! Chemați-
i pe ei [de acolo]! Îndepărtați-vă! Îndepărtați-vă, nu 
vă atingeți, că[ci] au fost aprinși și au fost clătinați! 
Ziceți în[tru] neamuri, [ca] să nu [mai] adauge [ei] 
a pribegi [οὐ μὴ προσθῶσιν τοῦ παροικεῖν]!».   

 
27 A profeților săi mincinoși.  
28 Și le-au spurcat și pe ele.  
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16. Fața Domnului [este] partea lor [πρόσωπον 
Κυρίου μερὶς αὐτῶ], [dar El] nu va adăuga să le pri- 
vească lor [οὐ προσθήσει ἐπιβλέψαι αὐτοῖς]. [Căci] 
fața preoților nu au primit-o [πρόσωπον ἱερέων οὐκ 
ἔλαβον], [iar] pe bătrâni nu i-au miluit [πρεσβύτας 
οὐκ ἠλέησαν].  

17. Încă fiind noi, s-au sfârșit ochii noștri spre 
ajutorul nostru [întru] cele deșarte [ἐξέλιπον οἱ ὀφ- 
θαλμοὶ ἡμῶν εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν μάταια]. Ve- 
ghind noi [ἀποσκοπευόντων ἡμῶν], am vegheat spre 
neamul [care] nu [este] mântuind [ἀπεσκοπεύσαμεν 
εἰς ἔθνος οὐ σῷζον][nu ne mântuie].   

18. I-am gonit pe cei mici ai noștri [pentru] a 
nu merge în cele largi ale noastre. [Dar] s-a apropiat 
vremea noastră, au fost împlinite [s-au împlinit] zi- 
lele noastre, a sosit vremea noastră [πάρεστιν ὁ και- 
ρὸς ἡμῶν]. 

19. Sprinteni s-au făcut cei care ne prigonesc 
pe noi, [sprinteni] mai mult decât vulturii cerului 
[ὑπὲρ ἀετοὺς οὐρανοῦ]. Peste munți au fost învă- 
păiați [ἐπὶ τῶν ὀρέων ἐξήφθησαν][și] în pustiu ne-
au pândit pe noi [ἐν ἐρήμῳ ἐνήδρευσαν ἡμᾶς].  

20. Duhul feței noastre [Πνεῦμα προσώπου 
ἡμῶν], Hristos Domnul [Χριστὸς Κυρίου], a fost ză- 
mislit în[tru] stricăciunile lor [συνελήμφθη ἐν ταῖς 
διαφθοραῖς αὐτῶν], Căruia I-am zis: «În umbra Sa 
vom trăi în[tru] neamuri [ἐν τῇ σκιᾷ Αὐτοῦ ζη- 
σόμεθα ἐν τοῖς ἔθνεσιν]».  

21. Bucură-te și te veselește, fiico a Idumeii29 
[θύγατερ Ιδουμαίας], cea care locuiești pe pământ! 
Și pe[ste] tine va trece potirul Domnului [καί γε ἐπὶ 
σὲ διελεύσεται τὸ ποτήριον Κυρίου] și vei fi beată și 
vei vărsa [καὶ μεθυσθήσῃ καὶ ἀποχεεῖς].  

 
29 De la forma de N. Ἰδουμαία.  
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22.  S-a sfârșit fărădelegea ta, fiico a Sionului, 
[și] nu va [mai] adăuga încă să te înstrăineze pe 
tine30. [Căci] a cercetat fărădelegile tale, fiico a Edo- 
mului [Εδωμ], [și] a descoperit împotriva neevlavii- 
lor tale [ἀπεκάλυψεν ἐπὶ τὰ ἀσεβήματά σου]31”.  

 
  

 
30 Cu referire la Dumnezeu.  
31 Tot Dumnezeu a făcut și aceasta.  
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Capitolul 5  
 

 
 
1. Adu-Ți aminte, Doamne, care [este lucrul] ce 

ne-a fost făcut nouă! Privește și vezi ocara noastră! 
2. Moștenirea noastră a fost mutată celor stră- 

ini, casele noastre [sunt] ale celor străini.  
3. Orfani am fost făcuți, nu este tatăl [nostru], 

[iar] maicile noastre [sunt] precum văduvele.  
4. [Începând] din zilele noastre, lemnele noas- 

tre la schimb [ne-]a[u] venit32.  
5. Pe[ste] gâtul nostru am fost prigoniți, oste- 

nit-am și nu am fost odihniți.  
6. Egiptos a dat mâna [cu] Assurul33 spre plă- 

cerea lor [Αἴγυπτος ἔδωκεν χεῖρα Ασσουρ εἰς πλησ- 
μονὴν αὐτῶν].  

7. Părinții noștri au păcătuit și nu [mai] sunt 
[οἱ πατέρες ἡμῶν ἥμαρτον οὐχ ὑπάρχουσιν], [însă] 
noi fărădelegile lor le-am îndurat [ἡμεῖς τὰ ἀνομή- 
ματα αὐτῶν ὑπέσχομεν].  

8. Robii ne-au stăpânit pe noi [și] nu este [om] 
răscumpărându-se din mâna lor.  

9. Cu sufletele noastre vom aduce pâinea noas- 
tră de la fața sabiei pustiului [ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν 
εἰσοίσομεν ἄρτον ἡμῶν ἀπὸ προσώπου ῥομφαίας τῆς 
ἐρήμου].  

10. Pielea noastră precum cuptorul a fost pălită 
[τὸ δέρμα ἡμῶν ὡς κλίβανος ἐπελειώθη] [și ei] îm- 
preună au fost trași de la fața viforelor foamei 
[συνεσπάσθησαν ἀπὸ προσώπου καταιγίδων λιμοῦ].  

 
32 Dând ceva în schimb pentru ele. Am început să le 

cumpărăm.  
33 S-au înțeles din punct de vedere economic.  
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11. [Pe] femei în Sion le-au smerit, [iar pe] 
fecioare în cetățile Iudasului.  

12. Stăpânitorii au fost spânzurați cu mâinile 
lor, [iar] cei mai bătrâni nu au fost slăviți.  

13. Cei aleși plângere au luat, iar tinerii, [bătuți 
fiind] cu lemnul, au slăbit,  

14. iar bătrânii de la poartă s-au oprit [și] cei 
aleși de la psalmii lor s-au oprit.  

15. A fost stricată bucuria inimii noastre [κατέ- 
λυσεν χαρὰ καρδίας ἡμῶν], a fost întors spre plân- 
gere jocul34 nostru.  

16. A căzut cununa capului nostru și, vai nouă, 
așadar, că[ci] am păcătuit!  

17. Pentru aceasta a fost făcută dureroasă ini- 
ma noastră [περὶ τούτου ἐγενήθη ὀδυνηρὰ ἡ καρδία 
ἡμῶν]. Pentru aceasta s-au întunecat ochii noștri 
[περὶ τούτου ἐσκότασαν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν]  

18. pe muntele Sionului, că[ci] a fost nimicit. 
Vulpile au trecut prin el.  

19. Iar Tu, Doamne, întru veac vei locui, [iar] 
tronul Tău [va fi] întru neam și neam.  

20. Că[ci] ce [ἵνα τί], întru biruință ne vei uita 
pe noi [εἰς νεῖκος ἐπιλήσῃ ἡμῶν], ne vei părăsi pe 
noi întru lungimea zilelor [καταλείψεις ἡμᾶς εἰς μα- 
κρότητα ἡμερῶν]?  

21. Întoarce-ne pe noi [ἐπίστρεψον ἡμᾶς], 
Doamne [Κύριε], către Tine și vom fi întorși [πρὸς 
Σέ καὶ ἐπιστραφησόμεθα] și înnoiește zilele noastre 
precum mai înainte [καὶ ἀνακαίνισον ἡμέρας ἡμῶν 
καθὼς ἔμπροσθεν]!  

22. Că[ci], lepădându-ne, ne-ai lepădat pe noi 
[și] ai fost urgisindu-Te asupra noastră până foarte 
[ὠργίσθης ἐφ᾽ ἡμᾶς ἕως σφόδρα].   

 
 

34 Dansul nostru bucuros.  
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